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> Kettéosztják a Mladics elleni vá-
dakat. A hágai Nemzetközi Törvényszék 
(NT) ügyészsége indítványozta, hogy a 
Ratko Mladics volt boszniai szerb hadsereg-
parancsnok elleni vádakat osszák két részre, 
és két különálló eljárás keretében tárgyalják és 
állapítsák meg a vádlott felelősségét a há-
borús bűncselekmények elkövetésében. Az 
egyik eljárás keretében a Szrebrenicában el-
követett bűncselekményekben való bűnré-
szességét vizsgálnák ki, míg a másik eljárás-

ban a Szarajevóban és más boszniai térségek-
ben elkövetett gyilkosságokkal, valamint az 
ENSZ szolgálatában álló külföldiek túszul 
ejtésével összefüggő vádpontokat tárgyalná 
a bíróság. A hágai ügyészség indítványozza, 
hogy először a Szrebrenicával kapcsolatos 
vádirat ügyében indítsák meg a pert. Serge 
Brammertz főügyész azzal indokolta a 
Mladics elleni per két részre osztását, hogy 
a vádlottat csaknem az NT mandátumának 
lejártakor fogták el, és az áldozatokra való 
tekintettel mielőbb igazságot kell szolgál-
tatni. Ezért a bírósági tárgyalást is mielőbb 

el kell kezdeni, azért is, mert Mladics egész-
ségi állapota is megrendülhet időközben. 
Ha a bírói tanács jóváhagyja a vádirat két 
részre bontását, és egyetért a két különál-
ló per lefolytatásával, akkor az ügyészség 
először a szrebrenicai dossziét venné elő. 
A Szrebrenicában elkövetett bűncselekmé-
nyekkel kapcsolatos bizonyítási eljárás kö-
rülbelül egy év múlva fejeződne be. Ratko 
Mladics ellen először 1995. július 25-én 
emeltek vádat, majd másodszor 1995. no-
vember 16-án. A vádirat első módosítására 
2002. november 8-án, a második módosí-

tására pedig ez év június 1-jén került sor. 
Mladicsot népirtással, emberiesség elleni 
bűncselekményekkel és a hadijog törvénye-
inek és szokásainak megszegésével vádolják 
az 1992-től 1995-ig tartó bosznia-hercego-
vinai háborúval kapcsolatosan. A hágai NT 
a vádirat két pontjában tartja bűnösnek 
Mladicsot népirtás elkövetése miatt, és ter-
hére róják emberek üldöztetését, kiirtását, 
gyilkosságokat, deportálásokat, emberek 
terrorizálását, polgári személyekkel szem-
beni jogellenes támadásokat és túszok ej-
tését.

Ország – világ

A pediátria, az onkoló-
gia és a hematológia te-
rületén szaktekintélynek 
számító orvos a Nagyvá-
radi Egyetem orvostu-
dományi karán tanít.
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Az egészségügyi minisztérium koordinációjábA került A biztosítópénztár

Ritli Lászlót kinevezték 
az egészségügyi miniszteri tisztségre

ritli lászló nagyváradi kórházigaz-
gatót jelölte az rmdsz egészség-
ügyi miniszternek, miután a poszt 
augusztus elején megürült cseke 
Attila volt tárcavezető lemondása 
nyomán. A javaslatot emil boc kor-
mányfő és Traian Băsescu államfő 
is elfogadta. Az eskületételre teg-
nap lapzártánk után került sor. 

Hírösszefoglaló

Cseke Attila az egészségügy 
alulfinanszírozottsága mi-
att mondott le, de azzal sem 

értett egyet, hogy az ágazat költség-
vetésének jelentős részét kezelő or-
szágos egészségbiztosítási pénztár a 
minisztériumtól különállva, önál-
lóan működött. Az RMDSZ ezért 
feltételhez kötötte az új miniszter 
megnevezését. A közlemény sze-
rint a román kormány fő erejét ké-
pező Demokrata-Liberális Párttal 
(PD-L) folytatott tárgyalások nyo-
mán az RMDSZ megállapodott 
abban, hogy a pénztár tevékenysé-
gét ezentúl a minisztérium koordi-
nálja, „így az egészségügyi közpoli-
tikát egy intézményen belül, egysé-
gesen lehet megvalósítani”. 

A tárgyalásokat megelőzően 
a nagyobbik kormánypárt né-
hány képviselője úgy nyilatkozott, 
hogy „az RMDSZ nem minden 
követelése elfogadható”. Teodor 
Baconschi, a PD-L első alelnöke a 
párt vezetőségének gyűlését köve-

tően kijelentette, az RMDSZ által 
javasoltak nem feltétlenül elfogad-

hatóak, azonban elzárkózott annak 
pontosításától, hogy milyen javas-

latokra gondol. Mircea Toader, a 
PD-L képviselőházi frakciójának 
vezetője pedig kijelentette: elvi-
leg az Országos Egészségbiztosító 
Pénztárnak autonómiát kell biz-
tosítani. A PD-L vezetőségének 
gyűlése előtt Emil Boc miniszter-
elnök kijelentette, nincs feszültség 
a koalícióban az ügy kapcsán, az új 
minisztert hamarosan és idejében 
kinevezik. Erre Kelemen Hunor 
szerint legkésőbb ma kellene sor 
kerüljön. 

Victor Ponta PSD-elnök sze-
rint az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztárat (CNAS) a parlamentnek 
kellene alárendelni, amely átlátható 
és demokratikus módon biztosítaná 
az intézmény működését. „Csupán 
így lehetünk biztosak abban, hogy 
mindennemű visszaélést nyilvános 
módon kivizsgálhatunk és ellen-
őrizhetünk” – jelentette ki a szociál-
demokrata vezető. Ugyanakkor meg-
dicsérte az RMDSZ-t amiért sikerült 
a biztosítópénztárat „kiszabadítania a 
PD-L-közeli maffiózók kezéből”.

Ritli László az új miniszter – a kormányfő és az államelnök is elfogadta személyét

A flashmob-fosztogatás jellemzően 
fekete fiatalok körében népszerű 
és a közösségi szájtokon szerve-
ződik, a résztvevők gyakran nem 
is ismerik egymást. A rendőrség 
egyelőre tehetetlennek látszik, és 
aránytalan szigorral válaszol.

Eddig ismeretlen bűnözési forma 
megjelenése látható egy átla-
gos marylandi bolt biztonsági 

kamerájának felvételén. Az üzletben 

megjelenik néhány fiatal vásárló, aki-
ket gyors ütemben egyre többen kö-
vetnek, hirtelen megtelik a bolt, min-
denki kapkodja, amit ér, majd alig egy 
perccel a feltűnésük után az egész társa-
ság fizetés nélkül távozik, ugyanolyan 
gyorsan, ahogy érkezett. A CNN 
tudósítása szerint a boltot kifosztó fi-
atalok felét már azonosították. A hír 
mégsem olyan megnyugtató, mivel 
nem egyedi esetről van szó. Hasonló 
esetekről számoltak be Clevelandből, 

Chicagóból, Washingtonből és Phi-
ladelphiából is. Az elkövetők mások, a 
módszer azonban hasonló. A rendőr-
ség szerint a flashmob-fosztogatások 
rásztvevői nem is feltétlen ismerik 
egymást. A támadások közösségi olda-
lakon szerveződnek, de vannak olyan 
feltételezések, hogy továbbított SMS-
ek vagy e-mailek verbuválják a résztve-
vőket. A rendőrség egyelőre tehetetlen. 
A philadelphiai polgármester kijárási 
tilalmat vezetett be 18 éven aluliaknak 

péntek és szombat este kilenc óra után. 
A kijárási tilalom a város központi zó-
náját érinti. A megszegők vagy szüleik 
jelentős bírsággal sújthatók. Cleve-
land, Chichago és Washington inten-
zív rendőri jelenléttel válaszolt az új 
bűnözési módszerre, és számos fiatalt 
le is tartóztattak. A CNN által meg-
kérdezett rendőrök szerint mindez 
azonban nem állította meg a trendet, 
és a flashmob-fosztogatások terjedésé-
re számítanak.

Közösségi szájtokon 
szervezik a fosztogatásokat Amerikában

Erőfitogtatás 
Kína és az 

Egyesült Államok 
között

Látványos katonai erőfitogtatás 
vette kezdetét a héten az egyesült 
államok és kína között, miután 
Kína próbaútjára bocsátotta első 
működőképes repülőgép-hordozó 
anyahajóját – írja az origo.hu.

36 évvel a vietnami háború vége 
után az Egyesült Államok leg-
nagyobb és legmodernebb re-

pülőgép-hordozó anyahajója vetett 
horgonyt az ország déli partjainál. A 
mintegy ötezer tengerészt és pilótát 
szállító, fedélzetén 70 repülőgépnek 
helyet adó atommeghajtású anyahajó 
„diplomáciai látogatást” tett az egy-
kori ellenségnél: a USS George Wa-
shington a hétvégén vietnami katonai 
vezetőket és kormánytisztviselőket 
fogadott a fedélzetén, nem sokkal 
korábban pedig az amerikai haditen-
gerészet Vietnammal és a Fülöp-szi-
getekkel is közös tengeri hadgyakor-
latokat tartott. A hajó másodszor járt 
Vietnamban azóta, hogy a két ország 
kapcsolatai 1995-ben normalizálód-
tak, az időzítés pedig nem véletlen. A 
régió feltörekvő nagyhatalma, Kína 
kevesebb mint egy héttel a látogatás 
előtt bocsátotta próbaútra történeté-
nek első anyahajóját, amely új helyze-
tet és hosszú távon  új erőviszonyokat 
teremthet a térségben. Kína mintegy 
tíz év alatt faragott működőképes 
anyahajót abból a félkész szovjet váz-
ból, amelyet még 1998-ban vásárolt 
meg a szovjet hajógyárakat megöröklő 
Ukrajnától. Az egy évtizedes felújítás 
után az anyahajó a kínai tengeri be-
folyás új jelképévé válhat, és azt üzeni 
Délkelet-Ázsiának, hogy az ország 
nem fél erővel megtámogatni politikai 
céljait. Kína ugyanis komoly vitában 
áll a környező kisebb országokkal a 
Dél-kínai-tenger hovatartozása miatt, 
amelyet szinte teljes egészében magá-
nak követel. A délkelet-ázsiai tűzfészek 
Kína, Vietnam, Malajzia és a Fülöp-
szigetek között terül el, ahol az utóbbi 
időben mindegyik környező ország 
rohamos fegyverkezésbe kezdett. Ez 
stratégiai fontosságú szigetvilág, a vi-
lág tengeri kereskedelmi útvonalainak 
csomópontja, ahol az egész Földön 
mozgásban lévő tengeri rakományok 
több mint fele áthalad. Ráadásul a tér-
ségben vélhetően hatalmas feltáratlan 
olaj- és gázmezők lapulnak, amelyek 
az eddig ismert olajkészletek kimerü-
lésével párhuzamosan egyre nagyobb 
kincsnek számítanak majd.

Az új miniszter

Ritli László 1948-ban Nagyváradon született, Temesváron végezte 
el az orvosi egyetemet, majd a hetvenes és a nyolcvanas években a 
vaskohsziklási városi kórházat irányította, illetve ellenőrként dolgo-
zott a Bihar megyei egészségügyi igazgatóságon. 1990-ben kinevez-
ték a nagyváradi gyermekkórház igazgatóhelyettesévé, 1997 és 2009 
között pedig a Bihar megyei egészségügyi igazgatóságot irányította. 
A pediátria, az onkológia és a hematológia területén szaktekintélynek 
számító orvos a Nagyváradi Egyetem orvostudományi karán tanít, 
2010 óta pedig a nagyváradi városi kórház orvos-igazgatója.


